گزارش عملکرد آبان ماه 69
 -1تشکیل جلسات مشاوره فردی در کلیه خوابگاهها ی خواهران و برادران به تعداد  842مورد+
 -8تشکیل کارگاه آموزشی تحت عنوان پنج زبان عشق ویژه متاهلین خوابگاه باحضور سرکار خانم پور همایون در دفترمشاور خوابگاه
دکتر کرمانی و میالد در تاریخ  61/2/11تعداد افراد شرکت کننده  11نفر(خالصه ای از عشق و مثلث عشق اشتنبرگ)
 -3تشکیل کارگاه آموزشی تحت عنوان پس از ازدواج چه برسر عشق می آید؟با حضور سر کار خانم پور همایون در دفتر مشاوره
خوابگاه دکتر کرمانی و میالد در تاریخ  61/2/83تعداد افراد شرکت کننده  11نفر
 -4پاسخ گویی به مشاوره های تلفنی به تعداد ا پالس مکالمه +
 -1تشکیل جلسات آشنایی با اختالالت اضطرابی روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت  2الی  11با حضور جناب آقای دکتر نصیری ویژه
پرسنل اداره مشاوره در تاالر هشت بهشت با ارائه گواهی آموزشی
 -1پیگیری وضعیت دانشجویان دارای مشکالت خاص به تعداد  1نفر از قبیل مشکالت خلقی –افسردگی اساسی – اختالالت دو قطبی
و....
 -7نصب پیامهای بهداشت روانی در تابلو اعالنات دفاتر مشاوره خوابگاه هاو دانشکده ها
 -2تهیه وتنظیم چشم انداز دهه ی  61-67به صورت پاور پوینت توسط اداره مشاوره
 -6تهیه وتنظیم بروشور هایی تحت عنوان :دالیل روانشناختی واجتماعی تردید در ازدواج – شیوه حل تعارضات در خوابگاه
 -11برگزاری جلسات نشست اتاقی در خوابگاه های خواهران و برادران به تعداد  1نفر
 -11انجام مصاحبه ی غربالگری با دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع تحصیلی در دانشکده ها
 -18ثبت فرم های بالینی و کلیه خدمات اداره مشاوره در سیستم فرابر به صورت آنالین
 -13برگزاری جلسات نشست اتاقی در کلیه ی خوابگاههای خواهران و برادران به تعداد  11اتاق
 -14برگزاری جلسه سخرانی و پرسش و پاسخ تحت عنوان  :با بی عالقه گی ام چه کنم ؟ با حضور آقای دکتر علی بک در کالس شماره
 61/2/1تعداد افراد شرکت کننده
 -11تهیه وتنظیم بروشور ی تحت عنوان :یک شروع خوب و توزیع ان در بین دانشجویان در دانشکده ها و خوابگاهها ،سازگاری با شرایط
جدید ،ارتباطبا جنس مخالف
 -11انجام مصاحبه غربالگری از دانشجویان جدیدالورود در کلیه دانشکده ها ودر کلیه مقاطع تحصیلی
 -17پیگیری وضعیت دانشجویان دارای مشکالت خاص به تعداد  8نفر
 -12تماس با کلیه دانشجویان مشروط نیمسال دوم سال تحصیلی  61-61جهت دعوت به مشاوره +8+
 -16ارجاع دانشجویان مشروط به مشاوره تخصصی به تفکیک دانشکده
 -81تنظیم صورت جلسات کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر از ابتدای امسال به تعداد  43جلسه و ثبت آن در سیستم فرابر
 -81تنظیم ویزگی های دموگرافیک دانشجویان مشوط نیمسال دوم سال 61-61
 -88مذاکره وارتباط با با خانواده دانشجویان به تعداد  7نفر
 -83تنظیم تراکت هایی جهت کارگاه آموزشی برای چاپ و نصب در مکان های دانشگاه

 -84بررسی پرونده های دانشجویانی که در صدد انصراف و تنظیم نامه و ارائه به معاونت آموزشی دانشکده ها به تعداد  11نفر
 -81برگزاری جلسات کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیرروانی به تعداد  1جلسه و مکاتبه با آموزش دانشکده ها
 -81اجرای تست های تحصیلی از دانشجویان به تعداد  3تست و ارجاع به آقای علی بک جهت تفسیر
 -87مذاکره با آموزش دانشکده پزشکی و داروسازی در خصوص دانشجویان ارجاعی و نحوه کار کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر
روانی
 -82پیگیری وضعیت دانشجویان دارای مشکالت خاص در معرض خطر و بحران به تعداد  11نفر
 -86برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در تاریخ 61/7/1
 -31تهیه دعوت نامه وتعیین وقت جهت مصاحبه بالینی ویژه دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع رشته های پزشکی و پیرا پزشکی و
تحصیالت تکمیلی
 -31انجام مصاحبه روانشناختی دانشجویان جدیدالورود در تاریخ  61/7/11و پیگیری دانشجویانی که جهت مصاحبه مراجعه ننموده اند
 -38غربالگری دانشجویان جدیدالورود بر اساس  3محور بالینی ،انضباطی و تحصیلی
 -33پاسخگویی به مشاوره تلفنی به تعداد  18مورد
 -34تشکیل کارگاه مهارت مطالعه و کتاب خوانی با حضور دکتر ابطحی در دانشکده پرستاری در تاریخ  61/2/6تعداد افراد شرکت کننده
 21نفر
 -31جمع آوری اطالعات اساتید مشاور در کلیه ی دانشکده ها جهت ارسال به دفتر مشاوه مرکز ی وزارت خانه

